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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

Penulis akan membahas beberapa landasan teori dalam tinjauan pustaka yaitu 

konsep sinematografi, pergerakan kamera, dan emosi yang dihasilkan. 

Penata kamera adalah jabatan senior dari kepala departemen kamera 

yang bekerja untuk seorang sutradara. Penata kamera bertugas untuk membuat 

visual mood dari sebuah film melalui perancangan kamera yang dinamakan 

dengan sinematografi. Penata kamera mempunyai tugas untuk menentukan 

materi-materi apa yang akan digunakan sehingga dapat mempengaruhi pesan 

yang didapat oleh penonton temasuk juga bagaimana arahan dan akting dari 

sang aktor diinterpretasi. Apabila ingin membuat film yang baik, penata kamera 

harus melakukan persiapan dengan sangat baik karena akan berpengaruh ke 

setiap lini produksi film tersebut (Wheeler, 2005, hlm. 3). 

Tugas utama dari penata kamera adalah membuat visual mood dari film. 

Visual mood bisa seperti yang sutradara inginkan atau ciri khas dari penata 

kamera itu sendiri. Biasanya sutradara sudah mempunyai pandangan untuk 

visual mood dari filmnya dan tugas penata kamera adalah menjadikannya sesuai 

bahkan lebih baik dari apa yang sutradara inginkan. Penata kamera bertanggung 

jawab untuk semua yang berhubungan dengan sinematografi dari film tersebut 

yaitu pencahayaan, komposisi, angle, shots, dan sebagainya (Wheeler, 2005, 

hlm. 32). 
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 Emosi Bimbang 2.1.

Emosi adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh masa lalu ketika seseorang 

merasakan sesuatu yang penting akan terjadi di kehidupannya. Ditandai dengan 

adanya perubahan psikologis dan sikap-sikap tertentu ketika seseorang 

berhadapan dengan sebuah situasi. Kebimbangan adaah saat dimana seseorang 

bereaksi terhadap suatu kondisi yang dianggap mengancam kesejahteraannya 

(Fauzee, 2003, hlm.48). Sedangkan menurut Ekman (2003), kebimbangan 

adalah sebuah perasaan dimana seseorang merasa khawatir dan tidak mengerti 

mengapa ia merasakannya. Alasannya tidak dapat dicari, meskipun berada di 

dalam persoalan, tetapi tidak bisa mengambil keputusan untuk mencari solusinya 

(hlm.159).  

Kebimbangan dapat masuk ke dalam pemikiran seseorang karena adanya 

bias persepsi yang muncul dari sebuah situasi dan membuatnya takut akan apa 

yang akan terjadi di depan (Baumeister & Finkel, 2010, hlm. 232). Seperti 

keyakinan dalam pemikiran manusia akan meningkatkan ketergantungan 

seseorang akan pilihannya, kebimbangan juga akan membuat seseorang 

membuang semua pemikirannya dan meragukan apakah pilihannya sudah benar 

atau belum. Seseorang yang mengalami kebimbangan akan mengarah ke sikap 

positif yang semakin menurun dan pemikiran yang negatif yang diiringi dengan 

ketegangan, ketakutan, dan kegelisahan (Fauzee,  2003, hlm.49).  

Dampak dari kebimbangan sendiri adalah seseorang tidak bisa 

menentukan pilihannya akan sesuatu meskipun ia mengerti bahwa ia harus 
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memilih yang mana. Faktor paling utama yang mempengaruhi mengapa 

seseorang tidak dapat menentukan pilihannya adalah lingkungan di sekitarnya. 

Biasanya lingkungan yang selalu menekan membuat seseorang bimbang dan 

tidak bisa menentukan pilihannya khususnya seseorang akan berpikir bagaimana 

tanggapan lingkungan tentang pilihan yang dibuat olehnya (Iyengar, 2010, 

hlm.290). Dampak lainnya adalah kebimbangan akan membatalkan setiap 

perencanaan yang sudah dibuat dan seringkali seperti mengulang perencanaan 

dari titik awal (Fauzee, 2003, hlm. 46).  

 Sinematografi 2.2.

Meskipun inti dari membuat film adalah mengambil gambar, tetapi 

sinematografi lebih dari sekedar pemanjangan dari fotografi. Sinematografi 

adalah sebuah proses mengambil ide–ide, kata–kata, tindakan–tindakan, emosi, 

suasana, dan segala bentuk komunikasi nonverbal lainnya dan membuatnya 

menjadi produk visual (Brown, 2012, hlm. 2).  Thompson dan Bowen (2009) 

juga menambahkan bahwa seorang penata kamera yang baik harus 

merencanakan terlebih dahulu konsep–konsep sinematografi yang akan 

digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada penonton film tersebut 

(hlm. 4). 

Konsep – konsep sinematografi mencakup banyak hal seperti komposisi, 

angle, shots dan pergerakan kamera. Pergerakan kamera juga dapat digunakan 

oleh penata kamera untuk menggambarkan emosi tertentu di dalam film 

tersebut. Berikut ini adalah beberapa konsep sinematografi. 
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2.2.1. Komposisi 

Komposisi adalah pengaturan yang mempunyai satu kesatuan dari bagian-bagian 

artistik sebagai bentuk seni yang sedang dilakukan. Sebagai contoh komposisi 

musik, koreografi di dalam tarian, figur di dalam lukisan, rangkaian kata-kata 

yang ada di sebuah halaman, dan di dalam konteks penulisan ini adalah elemen-

elemen visual yang diletakkan di dalam frame sebuah film. Pengaturan elemen-

elemen visual dan penempatannya di dalam frame sangatlah penting karena 

dapat memberi maksud tertentu untuk penonton. Hal tersebut adalah kekuatan  

dari sebuah komposisi gambar yang dapat memberi pesan di balik shots yang 

berada di dalam film. (Thompson & Bowen, 2009, hlm. 23). Beberapa jenis 

komposisi adalah the rule of thirds, hitchcock's rule, unbalanced composition, 

dan focal points. 

2.2.1.1. Rule of Thirds 

Komposisi ini membagi frame ke dalam 3 bagian yang sama antara 

panjang dan lebar sehingga terbentuk garis-garis pembagi. Titik di 

antara garis-garis pembagi tersebut biasa digunakan untuk 

menempatkan elemen yang penting sehingga tercipta komposisi 

yang dinamis dan kuat. Garis-garis pembagi ini juga biasanya 

digunakan sebagai tempat peletakkan garis horizon apabila 

menggunakan extreme long shot atau establishing shot. Rule of 

thirds juga membuat subjek mempunyai ruang pandang. Ketika 

subjek ditempatkan pada garis di sebelah kiri dan subjek melihat ke 
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arah kanan maka subjek akan mempunyai ruang pandang yang 

cukup. Ruang pandang juga membuat subjek mempunyai ruang yang 

cukup pada saat ia berjalan. Seringkali sebuah komposisi dapat 

diubah ketentuannya jika ingin menciptakan efek ketidaknyamanan 

maupun ketidakseimbangan (Mercado, 2011, hlm. 7). 

 

Gambar 2.1 Rule of Thirds 

(Mercado, 2011, hlm. 7) 

2.2.1.2. Hitchcock's Rule 

Hitchcock's rule adalah prinsip komposisi yang sangat sederhana 

tetapi mempunyai efek yang efektif dalam penyampaian cerita. 

Hitchcock's rule mengatakan bahwa ukuran sebuah subjek di dalam 

frame harus berkaitan dengan kepentingannya di dalam cerita pada 

saat tersebut. Prinsip komposisi ini dapat digunakan ketika satu atau 

bermacam-macam elemen visual terletak di dalam frame dan juga 

dapat digunakan untuk membuat sebuah penekanan tertentu 

(Mercado, 2011, hlm. 7). 
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Gambar 2.2 Hitchcock's Rule 

(Mercado, 2011, hlm. 7) 

2.2.1.3. Unbalanced Composition 

Setiap subjek yang dimasukkan ke dalam frame mempunyai bobot 

tertentu. Setiap ukuran, warna, kecerahan, maupun penempatan 

subjek di dalam frame membuat penonton mempersepsi komposisi 

tersebut seimbang atau tidak. Apabila sebuah bobot subjek 

diletakkan tidak seimbang atau hanya diletakkan di salah satu bagian 

frame, penonton dapat merasa komposisi tersebut tidak seimbang 

dan dapat mempersepsikannya sebagai ketidaknyamanan, 

ketegangan, ketidakteraturan, dan lain sebagainya. Meskipun 

persepsi tersebut dapat diarahkan melalui konteks naratif dari cerita 

(Mercado, 2011, hlm. 8). 
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Gambar 2.3 Unbalanced Composition 

(Mercado, 2011, hlm. 8) 

2.2.1.4. Focal Points 

Focal points berfungsi untuk memastikan bahwa konsep atau ide 

yang ingin dikomunikasikan ke penonton dapat tersampaikan dengan 

baik. Focal points mengacu kepada pusat perhatian di dalam 

komposisi tersebut. Focal points dapat memiliki satu atau banyak 

subjek tetapi harus berhati-hati dalam memilih apa yang masuk di 

dalam frame maupun tidak, apa yang fokus dan yang tidak fokus, 

apa yang diberi pencahayaan maupun tidak, dan apa yang 

mendominasi visual di dalam frame sehingga pembuat film dapat 

membuat komposisi yang tidak akan disalahartikan oleh penonton 

(Mecardo, 2011, hlm. 11). 
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Gambar 2.4 Focal Points 

(Mercado, 2011, hlm. 11) 

2.2.2. Angle 

Variasi di dalam ketinggian lensa pada saat pengambilan gambar dapat menjadi 

alat yang efektif untuk menambahkan arti di dalam shot (Brown, 2012, hlm. 64). 

Variasi ketinggian lensa tersebut dinamakan dengan angle. Ada beberapa 

macam angle di dalam sinematografi yaitu eye-level, low-angle, dan high-angle. 

 

Gambar 2.5 Variasi Ketinggian Lensa (Angle) 

(Thompson & Bowen, 2009, hlm. 33) 
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2.2.2.1. Eye-Level 

Ketinggian lensa yang sejajar dengan garis pandang subjek 

dinamakan dengan eye-level (Mercado, 2011, hlm. 9). Angle ini 

biasanya digunakan pada saat shot dialog maupun shot pada subjek 

yang tidak mempunyai nilai naratif yang patut diperhitungkan di 

dalam film. Eye-level juga memberi arti semua seperti berjalan 

normal dan tidak ada yang aneh atau bahkan membosankan (Brown, 

2012, hlm. 64). 

2.2.2.2. Low-Angle 

Low-angle adalah angle yang diambil dari ketinggian lensa di bawah 

eye-level atau di bawah garis pandang dari subjek. Angle ini 

digunakan untuk menggambarkan subjek yang lebih dominan, 

percaya diri, mempunyai kekuasaan, kontrol akan situasi (Mercado, 

2011, hlm. 9). Dengan low-angle penonton seperti merasakan bahwa 

subjek sedang mendominasi atau bahkan menakutkan (Brown, 2012, 

hlm. 64). 
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Gambar 2.6 Low-Angle 

(Mercado, 2011, hlm. 9) 

2.2.2.3. High-Angle 

High-angle adalah angle yang diambil dari ketinggian lensa di atas 

eye-level atau di atas garis pandang dari subjek. Angle ini digunakan 

untuk menggambarkan bahwa subjek yang ada di dalam frame 

seperti lemah, pasif, tidak mempunyai kekuatan apa-apa (Mercado, 

2011, hlm. 9). 

 

Gambar 2.7 High-Angle 

(Mercado, 2011, hlm. 9) 
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2.2.3. Shots 

Shots adalah elemen dan aspek visual yang apabila beberapa di antaranya 

digabungkan akan menjadi sebuah adegan. Jika sinema diumpamakan sebagai 

bahasa, maka shots adalah kosa-katanya (Brown, 2012, hlm. 17). Beberapa 

ragam shots adalah close-up shot, medium shot, long shot, over the shoulder 

shot, subjective shot. 

2.2.3.1. Close-Up Shot 

Close-up shot adalah salah satu shot yang paling penting di dalam 

bahasa sinema. Close-up shot mencakup dari ujung kepala sampai ke 

bagian dada dari subjek. Close-up shot memiliki berbagai macam 

varian seperti medium close-up shot yang berfokus pada subjek dari 

ujung kepala sampai ke bagian perut dan extreme close-up shot yang 

berfokus kepada bagian-bagian tertentu dari subjek seperti mata, 

telinga, hidung, dan sebagainya (Brown, 2012, hlm. 21).  

Close-up shot membuat penonton dapat melihat dan terfokus 

kepada nuance dari sifat, perilaku, dan emosi dari subjek yang 

seringkali tidak dapat tertangkap apabila menggunakan shot yang 

lebih lebar. Shot ini juga dapat menggambarkan kedekatan dan 

keintiman sehingga penonton seperti terhubung dengan subjek. 

Biasanya shot ini digunakan ketika karakter mengalami turning point 

setelah dia mengalami sesuatu dan juga sebagai reaction shot 

(Mercado, 2011, hlm.35). 
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2.2.3.2. Medium Shot 

Medium shot biasanya menunjukkan subjek dari pinggang ke atas 

dan memberikan area untuk menunjukkan lingkungan sekitar. Shot 

ini memperlihatkan bahasa tubuh dari subjek, nuance dari ekspresi 

muka di dalam sikap dan emosi subjek, dynamic relationship antara 

satu subjek dengan subjek lainnya. Shot ini juga dapat 

menghubungkan subjek dengan lingkungan sekitarnya (Mecardo, 

2011, hlm. 47). Two shot merupakan shot turunan dari medium shot 

yang memperlihatkan dua subjek di dalam satu komposisi. Two shot 

digunakan untuk menunjukan dynamic relationship di antara kedua 

subjek tersebut (Mecardo, 2011, hlm. 89). 

2.2.3.3. Long Shot 

Long shot adalah shot yang mencakup keseluruhan adegan yang 

sedang terjadi (Brown, 2012, hlm. 18). Long shot menunjukkan 

adanya hubungan antara subjek dan lingkungannya di dalam sebuah 

adegan. Meskipun jaraknya cukup jauh sehingga akan sulit untuk 

menangkap ekspresi wajah tetapi long shot harus tetap memiliki 

subjek utama sebagai pusat perhatian penonton. Establishing shot 

adalah shot turunan dari long shot. Establishing shot bertujuan untuk 

menunjukan informasi tempat di mana adegan tersebut berlangsung. 

Biasanya menunjukan exterior dari lokasi adegan (Mecardo, 2011, 

hlm. 59). 
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2.2.3.4. Over The Shoulder Shot 

Over the shoulder shot adalah shot varian dari close-up shot yang 

membuat penonton seperti melihat subjek dari balik bahu lawan 

mainnya. Shot ini berfungsi untuk menyatukan kedua subjek dan 

membuat penonton seperti diajak berdialog (Brown, 2012, hlm. 23). 

Over the shoulder shot sangat berguna untuk menunjukan adanya 

dynamic relationship yang kuat di antara kedua subjek (Mecardo, 

2011, hlm. 72). 

2.2.3.5. Subjective Shot 

Subjective shot atau yang lebih sering disebut dengan point of view 

shot adalah shot yang membuat penonton merasakan melihat suatu 

adegan berlangsung melalui mata dari subjek. Penonton diajak 

masuk ke dalam adegan yang sedang terjadi. Shot ini biasanya 

membuat subjek lain berinteraksi dengan kamera sebagaimana 

mereka berinteraksi dengan subjek seperti melihat langsung ke lensa 

kamera bahkan memegang kamera seperti kamera adalah subjek 

lainnya. Hal ini membuat efek penonton seperti diajak berinteraksi 

dan masuk ke dalam dunia film tersebut (Mecardo, 2011, hlm. 83). 

 Pergerakan Kamera 2.3.

Pergerakan kamera menjadi aspek yang fundamental karena pergerakan 

kameralah yang membedakan film dari fotografi, lukisan, dan produk seni visual 

lainnya. Pergerakan kamera bukan hanya menggerakan kamera dari satu frame 
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ke frame lainnya tetapi pergerakan, gaya, lintasan yang dilalui, kecepatan, dan 

waktu semuanya berkaitan dengan tindakan untuk membangun emosi dan 

suasana dari shot tersebut. Pergerakan kamera bermanfaat dalam menambahkan 

tema dan isi emosi dari subjek (Brown, 2012, hlm.210). 

Pada pembuatan film naratif, kunci dari pergerakan kamera adalah 

kamera harus bergerak berdasarkan suatu motivasi bukan hanya sekedar 

bergerak. Ada dua macam motivasi dalam pergerakan kamera yang baik yaitu 

sebuah tindakan yang memicu adanya pergerakan kamera dan pergerakan 

kamera tersebut mempunyai tujuan tertentu (Brown, 2012, hlm.210). 

Pergerakan kamera dapat digunakan sebagai alternatif lain dari shot yang 

statis. Jika shot yang statis saja dapat memberikan energi ke dalam film, maka 

pergerakan kamera dapat membawa penonton seperti masuk dan terlibat di 

dalam adegan tersebut. Tetapi pembuat film juga harus mengerti jenis–jenis 

pergerakan kamera apa dan seberapa besar pergerakan yang pas untuk adegan di 

dalam film tersebut. Terlalu sedikit pergerakan juga dapat mengganggu dan jika 

terlalu banyak, juga dapat membingungkan penonton. Pembuat film harus 

mengeksplorasi banyak cara di dalam menggerakan kamera (Thompson & 

Bowen, 2009, hlm. 115). Pergerakan kamera juga dapat digunakan untuk 

menambah nilai sebuah adegan dan memberi lapisan tambahan pengertian dari 

shot itu sendiri. Pergerakan kamera dapat menambah energi, kesenangan, 

bahaya, kesedihan, dan emosi lainnya sebagai pelapis adegan tersebut. (Brown, 

2012, hlm. 211). 
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Teknik pergerakan kamera yang mendukung emosi bimbang dari tokoh 

adalah handheld shot. 

2.3.1. Handheld Shot 

Pada masa awal diciptakannya kamera untuk merekam gambar, ukurannya 

sangatlah besar sehingga susah untuk dibawa. Hal ini memacu Lumière 

bersaudara untuk membuat kamera yang mudah dibawa dan efisien. Pada tahun 

1895 terciptalah kamera pertama yang dapat dibawa dengan tangan tanpa 

membutuhkan alat penopang yaitu  cinématographe lumière. Kamera ini 

merupakan kamera pertama yang dapat diletakkan di atas tripod maupun dibawa 

oleh seorang kameramen dan juga dapat berfungsi sebagai proyektor. Dengan 

teknologi yang ditemukan oleh Lumière bersaudara ini, handheld shot juga 

pertama kali digunakan (Abel, 2005, hlm.136). Seiring dengan 

perkembangannya merekam gambar dengan handheld mulai sering digunakan 

seperti contoh Félix Mesguich, salah satu kameramen Lumière bersaudara yang 

paling aktif, pada tahun 1898 merekam Wilbur Wright pada penerbangannya ke 

Paris dengan menggunakan kamera handheld (Abel, 2005, hlm.615), dan juga 

Cherry Keaton pada tahun 1913 mengeluarkan newsreel dari perang dunia I 

yang berjudul "The Whirlpool of War" dengan menggunakan handheld 

camerawork (Abel, 2005, hlm.988). 

Handheld shot dibuat dengan membawa kamera dan menggunakan tubuh 

untuk mengontrol pergerakan kamera tersebut. Shot ini mempunyai ciri tertentu 

seperti gambar yang diambil tidak stabil dan membuat penonton merasa tidak 
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nyaman. Shot ini biasa digunakan dalam film yang berdasarkan sebuah realita 

kehidupan (Donati, 2009, hlm. 83). Thompson & Bowen (2009) juga 

menambahkan bahwa pergerakan kamera handheld shot adalah pergerakan 

kamera yang sangat dasar tetapi juga rumit untuk dilakukan. Satu hal yang harus 

diingat adalah shots yang dibuat harus berdasarkan suatu tujuan tertentu jangan 

karena kekurangan peralatan sehingga mengakalinya dengan handheld shot 

tetapi harus dipahami bahwa teknik ini digunakan karena energi kinetik dari 

handheld shot yang terkontrol dapat menambahkan rasa tersendiri di dalam film 

tersebut (hlm. 116). 

Beberapa kegunaan dari handheld shot yaitu kemudahan dalam mengatur 

framing ketika gambar sedang diambil, menciptakan perasaan pribadi di dalam 

sebuah adegan yang diambil menggunakan sudut pandang karakter, penata 

kamera dapat leluasa bergerak di set pada saat pengambilan gambar, dan 

menambahkan energi dari pergerakan yang terjadi di shot tersebut. Tetapi ada 

juga beberapa kerugian yang bisa terjadi karena handheld shot yaitu gambar 

yang dihasilkan mudah goyang dan kehilangan garis horizon, sulit mengatur 

fokus lensa, sulit disambungkan dengan shot yang statis, dan biasanya 

menggunakan focal length lensa yang lebar untuk kestabilannya (Thompson & 

Bowen, 2009, hlm. 116). Handheld shot dapat digunakan untuk menggambarkan 

kebimbangan di antara subjek yang berada dalam adegan tersebut dan juga dapat 

memperkuat ilusi seolah-olah kita melihat melalui mata dari karakter melalui 

point of view (Riley, 2009, hlm. 41).  
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Mengetahui beberapa kegunaan dan kerugian yang dapat diberikan oleh 

handheld shot membuat penata kamera harus lebih berlatih dan berhati-hati 

dalam penggunaannya. Untuk penggunaan teknis pengambilan gambar dalam 

handheld shot, penata kamera dapat menggunakan beberapa alat bantu seperti 

rangka-rangka besi atau alumunium yang diberi nama rigs. rigs yang dapat 

menunjang handheld shot juga bermacam-macam seperti yang digunakan pada 

umumnya adalah shoulder rig dan handheld rig. rigs ini dapat digunakan untuk 

memberi keseimbangan ekstra, stabilitas untuk kamera, dan juga dapat 

membantu dalam pergerakan kamera apapun sehingga nilai footage pun 

bertambah (Geyen & Anderson, 2012). 

 Kebimbangan Melalui Pergerakan Kamera 2.4.

Berikut ini adalah beberapa teknik pergerakan untuk menggambarkan emosi 

kebimbangan dari tokoh yang didukung dengan pemilihan komposisi, angle, dan 

tipe shots. Dengan adanya teknik sinematografi yang tepat, emosi kebimbangan 

dapat digambarkan dengan baik. Pergerakan Kamera tersebut adalah circling 

dialogue, dan track character. 

2.4.1. Circling Dialogue 

Di dalam sebuah adegan ada beberapa emosi yang seringkali tidak ditunjukkan 

dengan terang-terangan tetapi diletakkan di bawah sebuah lapisan. Seorang 

penata kamera harus mengambil gambar tersebut dengan tujuan menunjukkan 

kepada penonton bahwa ada sebuah emosi yang sedang berlangsung 

(Kenworthy, 2011, hlm. 24). 
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Pergerakan kamera circling dialogue adalah pergerakan kamera yang 

mengambil gambar dengan cara memutari karakter. Teknik ini bukan hanya 

digunakan untuk memperindah sebuah adegan tetapi juga menekankan kepada 

penonton untuk merasakan emosi yang sedang dialami karakter tersebut seperti 

ketegangan, ketakutan, kebimbangan, maupun keraguan. Untuk mengambil 

gambar tersebut, penata kamera dapat menggunakan dolly pada rel yang 

melengkung maupun handheld (Kenworthy, 2011, hlm. 24). 

2.4.2. Track Character 

Ketika emosi sudah mengalami kenaikan, karakter seringkali merasakan 

ketakutan. Penata kamera harus menangkap energi dan kebimbangan dari apa 

yang sedang dirasakan oleh karakter. Track character adalah sebuah teknik 

pergerakan kamera yang mengambil gambar dengan cara mengikuti pergerakan 

dari karakter. Pergerakan karakter seringkali tidak dapat diprediksi oleh 

penonton dan hal tersebut dapat menambah efek kebimbangan. Penata kamera 

juga dapat menambah dramatisasi dengan adanya objek-objek yang diletakkan 

di foreground dari karakter sehingga karakter seperti terperangkap di dalam 

dunia kebimbangannya sendiri. Objek-objek tersebut dapat berupa pilar, meja, 

lemari, dan objek lainnya (Kenworthy, 2011, hlm. 42). 

 Lensa 2.5.

Lensa merupakan bagian dari sistem kamera yang harus diperhatikan dan lensa 

yang baik sangat menentukan seberapa berkualitas rekaman gambar yang 

diambil karena itulah pemilihan lensa menjadi sangat penting. Pertimbangan 
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pemilihan lensa tidak hanya berada pada focal length dan aperture dari lensa 

tersebut melainkan penata kamera juga harus mempertimbangkan bobot dan 

panjang lensa. Pemilihan lensa tentunya juga sangat bergantung pada gaya 

pengambilan gambar dari penata kamera (Ball, Carman, Gottshalk, & 

Harrington, 2010, hlm. 156). Ada beberapa ukuran penting yang berada pada 

lensa yaitu focal length dan aperture.  

2.5.1. Focal Length  

Focal Length adalah suatu ukuran pada lensa yang didasarkan pada jarak antara 

lensa dengan titik jatuh bayangan ketika lensa menghasilkan gambar yang fokus 

pada subjek. Focal Length juga digunakan untuk mengukur kemampuan lensa 

membelokkan cahaya yang datang dari subjek ke sensor di dalam kamera 

(Ascher & Pinchus, 2012, hlm. 226).  

Lensa juga diklasifikasikan berdasarkan besaran focal length yang 

dimilikinya. Lensa yang mereplikasi pandangan dari mata manusia disebut 

dengan normal lens. Pada format 35mm, normal lens mempunyai focal length 

50mm. Semua lensa yang mempunyai focal length lebih pendek dari normal 

disebut dengan wide angle lens dan semua lensa yang mempunyai focal length 

lebih panjang dari normal disebut juga dengan telephoto lens. Lensa yang 

mempunyai focal length lebih dari satu disebut zoom lens dan lensa yang 

mempunyai hanya satu focal length dinamakan prime lens. Setiap varian lensa 

tentunya mempunyai kegunaan dan efek yang dihasilkan berbeda-beda 

(Mercado, 2011, hlm. 12). 
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2.5.1.1. Wide Angle Lens 

Wide angle lens adalah lensa yang mempunyai focal length lebih 

pendek dari normal yaitu kurang dari 50mm. Lensa ini dapat 

digunakan untuk mengambil gambar dengan sudut pandang yang 

lebih lebar dari mata manusia dan mendistorsi jarak pada sumbu z 

sehingga memberikan efek seperti subjek berjalan mendekat maupun 

menjauhi kamera lebih cepat dari kecepatan normal. Penata kamera 

harus berhati-hati jika menggunakan lensa ini karena apabila focal 

length yang digunakan terlalu pendek maka gambar yang dihasilkan 

akan menjadi sangat lebar dan terdistorsi pada bagian ujung frame. 

Distorsi ini membuat wide angle lens jarang digunakan terlalu dekat 

dengan subjek karena akan membuat muka subjek menjadi terlihat 

aneh (Mercado, 2011, hlm. 12). 

2.5.1.2. Normal Lens 

Normal lens adalah lensa yang memproduksi perspektif yang 

mendekati dengan bagaimana seseorang melihat apabila berdiri di 

jarak yang sama dengan kamera. Focal length yang umumnya 

dimiliki lensa ini adalah 50mm pada format 35mm. Biasanya lensa 

ini digunakan untuk mengambil gambar pada subjek manusia seperti 

close up shot karena lensa ini tidak memiliki distorsi seperti pada 

wide angle lens (Mercado, 2011, hlm.13). 
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2.5.1.3. Telephoto Lens 

Telephoto lens mempunyai sudut pandang yang lebih sempit 

daripada wide angle lens dan normal lens sehingga lensa ini 

memberikan efek ruang yang lebih flat seperti background dari 

gambar menjadi lebih dekat pada foreground gambar. Pergerakan 

pada sumbu z juga terdistorsi apabila kita menggunakan lensa ini 

yang mengakibatkan subjek seperti bergerak lebih lama daripada 

pergerakan normal. Lensa ini biasanya digunakan apabila penata 

kamera menginginkan gambar yang dihasilkan sangat dekat pada 

subjek atau memberikan efek ruang yang sangat sempit pada depth 

of field sehingga terlihat lebih padat (Mercado, 2011, hlm.13).  

2.5.1.4. Prime Lens 

Prime lens adalah jenis lensa yang hanya mempunyai satu ukuran 

focal length. Jika penata kamera ingin menghasilkan gambar yang 

berkualitas maka lensa ini menjadi pilihan utama dibandingkan 

dengan zoom lens karena prime lens hanya memiliki satu ukuran 

focal length sehingga gambar yang dihasilkan juga menjadi lebih 

baik di dalam ketajaman, kontras, warna, dan resolusi gambar. Prime 

lens juga memiliki berat yang lebih ringan daripada zoom lens 

karena struktur lensa di dalamnya lebih sedikit dibandingkan dengan 

zoom lens dan juga mempunyai bukaan aperture yang lebih besar 

(Mercado, 2011, hlm.14) 
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2.5.1.5. Zoom Lens 

 Zoom lens adalah lensa yang memiliki banyak varian ukuran focal 

length. Lensa ini dapat mempunyai banyak ukuran focal length dan 

terkadang dapat menjadikan satu wide, normal, dan telephoto 

sehingga struktur komponen di dalam lensa juga sangat kompleks 

yang menyebabkan lensa ini mempunyai bobot yang lebih berat dan 

bukaan aperture yang lebih kecil. Keuntungan memakai lensa ini 

adalah dikarenakan lensa ini memiliki focal length yang beragam, 

penata kamera dapat menghemat waktu penggantian lensa sehingga 

proses pengambilan gambar menjadi lebih efektif (Mercado, 2011, 

hlm.14). 

2.5.2. Aperture 

Aperture adalah sistem mekanisme yang berfungsi untuk mengontrol seberapa 

banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera dan mengekspos gambar pada 

sensor. Aperture dilambangkan dengan f yang diikuti dengan bilangan numerik. 

Semakin kecil angka yang mengikuti f berarti bukaan diafragma pada lensa 

tersebut juga semakin besar begitu pula sebaliknya. Pembukaan diafragma yang 

besar dapat berarti lensa tersebut hanya membutuhkan sedikit cahaya untuk 

menangkap gambar dan menghasilkan shallow depth of field. Sedangkan 

pembukaan diafragma yang kecil mengartikan lensa tersebut membutuhkan 

banyak cahaya yang masuk untuk merekam gambar pada sensor dan 

menghasilkan deep depth of field. Lensa dengan bukaan diafragma besar 
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dinamakan dengan fast lens dan lensa dengan bukaan diafragma kecil 

dinamakan dengan slow lens. Fast lens dapat dibeli dengan harga yang lebih 

mahal daripada slow lens tetapi fast lens juga dapat memberikan kita waktu yang 

lebih panjang dalam pengambilan gambar meskipun di dalam cahaya yang 

kurang terang (Mercado, 2011, hlm.13). 

 Pencahayaan 2.6.

Salah satu elemen penting dalam pembuatan film adalah cahaya karena tanpa 

cahaya film hanya akan menjadi gambar yang tidak dapat dipahami dan untuk 

membuat cahaya tersebut kita membutuhkan alat-alat pencahayaan. 

Pencahayaan adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengungkapkan 

cerita dalam bahasa visual. Sebelum menentukan secara teknis apa dan 

bagaimana pencahayaan yang akan digunakan ada baiknya penata kamera 

merancang konsep pencahayaannya terlebih dahulu. Konsep pencahayaan ini 

dapat berupa cerita apa yang akan disampaikan, mood apa yang ingin dicapai, 

atau tema adegan tersebut seperti apa. Setelah konsep tersebut dirancang,  penata 

kamera dapat melanjutkan dengan menghubungkan konsep tersebut dengan 

praktek secara teknisnya (Ball et al., 2010, hlm.68). 

Pencahayaan adalah salah satu hal penting yang akan selalu dibuat 

dengan berbagai macam kemungkinan dan variasi yang berbeda-beda. Meskipun 

dalam pembuatannya tidak ada yang salah dan benar tetapi penata kamera harus 

mengerti fundamental dasar dari pencahayaan sehingga dapat memahami apa 
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yang harus dilakukan ketika merancang sebuah adegan (Brown, 2008, hlm.44). 

Salah satu dasar dari pencahayaan adalah metode three point lighting. 

2.6.1. Three Point Lighting 

Three point lighting adalah metode yang sederhana dan amat mendasar di dalam 

pencahayaan. Metode ini menggunakan tiga sumber cahaya yang menerangi 

subjek dari berbagai sudut dan bertujuan untuk memisahkan subjek dari 

background. Keuntungan dari menguasai metode three point lighting ini adalah 

metode ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menguasai metode pencahayaan 

lainnya yang jauh lebih rumit (Ball et al., 2010, hlm.73). Tiga sumber cahaya 

yang digunakan adalah key light, fill light, dan backlight. 

 

Gambar 2.8 Diagram Three Point Lighting 

(Brown, 2008, hlm.46) 

2.6.1.1. Key Light 

Key light adalah sumber utama pencahayaan yang menerangi subjek. 

Pencahayaan ini yang memberikan bentuk dan definisi kepada 
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subjek. Jika seseorang hanya mempunyai satu sumber cahaya itulah 

yang disebut dengan key light meskipun sebuah subjek dapat 

memiliki beberapa key light contohnya adalah pada adegan subjek 

berlari yang tentunya akan diletakkan beberapa key light yang 

meneranginya pada lintasan subjek berlari (Brown, 2008, hlm.44). 

Pada umumnya key light diletakkan di antara sudut 15-45 derajat 

pada sisi subjek untuk menerangi wajah dari subjek dengan kuantitas 

cahaya yang cukup tetapi juga dapat menyesuaikan tergantung cerita 

apa yang ingin disampaikan secara visual oleh penata kamera (Ball 

et al., 2010, hlm.72). 

2.6.1.2. Fill Light 

Key light sebenarnya dapat berdiri sendiri untuk menerangi subjek 

tetapi bayangan yang dihasilkan akan menjadi sangat keras atau 

gelap maka dari itu penata kamera menyeimbangkan cahaya tersebut 

dengan sumber cahaya lain yang dinamakan dengan fill light. Fill 

light adalah sumber cahaya apapun yang berfungsi sebagai 

penyeimbang dari key light. Sumber cahaya ini biasanya diletakkan 

pada arah yang berlawanan dari key light (Brown, 2008, hlm.45). 

Selain menggunakan lampu, fill light juga dapat dibuat dengan 

menggunakan bouncer. Bouncer mempunyai bentuk seperti 

permukaan datar berwarna putih atau perak dan berguna untuk 

memantulkan cahaya dari key light kepada subjek sehingga bouncer 

dapat juga digunakan sebagai alat alternatif dalam pembuatan fill 
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light. Seberapa besar fill light yang digunakan juga menentukan akan 

jadi seperti apa mood adegan pada film tersebut (Ball et al., 2010, 

hlm.72). 

2.6.1.3. Backlight  

Backlight adalah sumber cahaya yang menerangi subjek dari arah 

belakang. Sebenarnya backlight adalah sumber cahaya buatan dan 

banyak pembuat film yang jarang menggunakannya karena dianggap 

kurang realis (Brown, 2008, hlm.45). Backlight digunakan untuk 

menerangi sudut-sudut dari subjek sehingga dapat memisahkan 

subjek dengan background dan terlihat lebih berdimensi. Apabila 

subjek dipisahkan dengan background menggunakan backlight maka 

penata kamera dapat mengarahkan pandangan penonton langsung 

kepada subjek (Ball et al., 2010, hlm.73).  

2.6.2. LED Lighting 

LED lighting adalah pencahayaan yang sangat sederhana dan mudah digunakan. 

LED adalah singkatan dari light-emmiting diode. Bentuknya yang compact dan 

datar memudahkannya digunakan di tempat-tempat sempit dan dapat 

disembunyikan di dalam set (Brown, 2008, hlm.31). Satu LED saja tidak dapat 

bersinar dengan terang sehingga untuk menjadi sumber cahaya dalam 

pembuatan film harus menggabungkan beberapa LED di dalam satu panel. 

Jumlahnya pun beragam seperti 150, 300, 600 LED, dan sebagainya. Semua 

komponen LED tersebut harus memiliki intensitas cahaya dan warna yang sama 
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dengan lainnya (Ball et al., 2010, hlm.111). Berikut adalah beberapa kegunaan 

dari LED lighting sebagai sumber pencahayaan, 

1. LED lighting tidak panas seperti pencahayaan pada umumnya sehingga 

memungkinkan penata kamera untuk meletakkannya pada jarak yang dekat 

dengan subjek dan tidak menimbulkan luka apabila disentuh (Ball et al., 

2010, hlm.112).  

2. LED lighting membutuhkan tenaga yang sangat sedikit sehingga tidak perlu 

takut kabel listrik menjadi rusak karena beban yang terlalu besar (Ball et al., 

2010, hlm.112). 

3. LED lighting sangat mudah untuk dibawa bahkan direposisi di saat 

pengambilan gambar karena ukurannya yang kecil. Penata kamera dapat 

memposisikan seorang asisten untuk membawa LED lighting di sampingnya 

pada saat bergerak apabila membutuhkan pencahayaan yang dapat 

digerakkan juga sehingga menjadi lebih natural daripada diletakkan di atas 

kamera. Keuntungan lainnya adalah dapat menghemat waktu persiapan alat 

karena LED lighting mudah untuk dipindahkan (Ball et al., 2010, hlm.113). 

4. Beberapa LED lighting dapat menggunakan daya dari baterai sehingga pada 

saat keadaan darurat dapat dinyalakan tanpa membutuhkan listrik dari stop 

kontak. Sangat berguna apabila dalam keadaan harus berpindah-pindah 

dengan cepat dan karena LED lighting membutuhkan daya yang sangat 

sedikit baterai dapat membuatnya bertahan beberapa jam sebelum intensitas 

cahayanya meredup (Ball et al., 2010, hlm.113). 
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5. Beban dari LED lighting sangatlah ringan dan membuatnya dapat dibawa 

kemana saja dan dapat diletakkna dimana saja (Ball et al., 2010, hlm.113). 

6. LED lighting juga tidak mudah rusak. Tidak seperti pencahayaan pada 

umumnya yang tidak boleh disentuh pada lampunya, LED lighting dibuat 

dengan menggunakan bahan plastik yang tahan banting sehingga 

ketahanannya jauh melebihi lampu yang terdapat pada pencahayaan biasa 

(Ball et al., 2010, hlm.113). 
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